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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 101/18 

 

 

CONSIDERANDO que, a cada ano, a Comissão Organizadora da tradicional Festa Junina 

Beneficente de Votorantim, tem trazido artistas renomados para atrair o público e movimentar 

esse evento; 

 

CONSIDERANDO que, em nossa cidade, existem muitos artistas locais, de diversas 

modalidades, como: bandas gospel, sertanejo entre outras, buscando um espaço e uma 

oportunidade de apresentarem o seu trabalho, e veem na Festa Junina de Votorantim, uma grande 

oportunidade de apresentarem seu talento para toda a região, o que, para eles, tem um valor 

especial; 

 

CONSIDERANDO que é muito importante incentivar esses artistas; e, por isso, parabenizamos 

a iniciativa da abertura do Edital 10/2018 -  SECTUR/COMAS, que dará oportunidade para 

que os mesmos possam se inscrever e terem a oportunidade de se apresentarem no evento mais 

importante de Votorantim; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que esses artistas têm procurado por esta Casa de Leis, pois eles 

têm algumas dúvidas com relação ao procedimento do edital e ainda, a participação da comissão 

e o processo de seleção. Esses artistas pedem uma atenção especial quanto à divulgação do 

evento e a ajuda de custo (cachê) para suas despesas. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Quem serão as pessoas que participarão da Comissão que irá selecionar as bandas e artistas 

regionais que se apresentarão durante a Festa Junina de 2018? 

 

b) Haverá bandas regionais que se apresentarão no palco principal da Festa? Em caso positivo, 

como será feita essa escolha?  

 

c) O Palco 2 será reservado para quantas bandas regionais? 

 

d) Como será feita a divulgação das bandas regionais? Existe a possibilidade de ampliar essa 

divulgação para valorizar os artistas locais? 

 

e) Qual o total de cachês que serão pagos para os artistas de expressão que se apresentarão na 

Festa Junina de 2018, ou seja, quanto custará a grade de shows recém-divulgada? 

 

f) Qual o valor dos ingressos desses shows e aonde serão comercializados? 

 

g) Quem ficará responsável por essas vendas? 
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h) Os artistas regionais que forem selecionados para se apresentar na Festa Junina de 2018 

receberão algum tipo de cachê? 

 

i) Em caso positivo ao item “h”, qual será o valor desse cachê? 

 

j) Qual estrutura será oferecida, no Palco 2, para as apresentações dos artistas regionais? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de abril de 2018. 

 

 

 
FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

Vereadora 


